Hamilə, doğan və zahı qadınlara göstərilən tibbi yardım, abortlar və
kontrasepsiya haqqında rəsmi statistika hesabatı üzrə statistik
proseslərin idarə olunmasının“Statistik Biznes - Prosesin Ümumi
Modeli”nin milli versiyası əsasında təsviri
№

1

1.1

1.1.1

1.1.2

Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

Tələbatların
müəyyənləşdirilməsi

Hamilə, doğan və zahı
qadınlara göstərilən
tibbi yardım, abortlar
və kontrasepsiya üzrə
ümumi tələbatın
müəyyənləşdirilməsi

Beynəlxalq
metodologiya,
sorğu, istifadəçilərin
tələbi, əmrlər,
sərəncamlar,
qərarlar, təkliflər,
yazılı razılaşmalar,
çıxış statistik
məhsullar, məlumat
mənbələri, maliyyə
sənədləri

ÜST,DSK,
SN, ƏN, SSŞ

İstifadəçi
tələbatlarının
müəyyənləşdirilməsi

İnformasiyaya olan
tələbatların
müəyyənləşdirilməsi

Hamilə, doğan və zahı
qadınlara göstərilən
tibbi yardım, abortlar
və kontrasepsiya
statistikası üzrə yekun
informasiyaya olan
tələbatın
müəyyənləşdirilməsi

Beynəlxalq
metodologiya,
sorğu, təqdimat,
istifadəçilərin tələbi,
müayinələrin
nəticələri, əmrlər,
sərəncamlar

ÜST
DSK,SSŞ

Hesabat, xidməti
məruzə

Ölkənin milli
prioritetləri əsasında
tələblərin
müəyyənləşdirilməsi

Hamilə, doğan və zahı
qadınlara göstərilən
tibbi yardım, abortlar
və kontrasepsiya
statistikası ilə əlaqədar
ölkə rəhbərliyi və
mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanları
tərəfindən qəbul
edilmiş qərarlara baxış

İcra və
nəzarətedici
orqanlar
(siyasi
dairələr)

Tələblərin
müəyyənləşdirilməsinə dair
hesabat, xidməti
məruzə

ÜST

Beynəlxalq
metodologiyanın
öyrənilməsinin
nəticəsinə dair
xidməti məruzə

Beynəlxalq
metodologiya,
standart və
təcrübələrin
öyrənilməsi və
tələbatların
müəyyənləşdirilməsi

Hamilə, doğan və zahı
qadınlara göstərilən
tibbi yardım, abortlar
və kontrasepsiya
statistikası ilə əlaqədar
beynəlxalq təcrübənin
öyrənilməsi

Azərbaycan
Respublikası Dövlət
Statistika
Komitəsinin
21.11.2012 tarixli,
88/9 №-li və
11.12.2015 tarixli,
35/09 №li qərarlar
Hamilə, doğan və
zahı qadınlara
göstərilən tibbi
yardım, abortlar və
kontrasepsiya
statistikası üzrə
ÜST-nın
“Xəstəliklərin
Beynəlxalq Statistik
Təsnifatı” (10-cu
baxışı)

Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

Giriş materialı

Normativ hüquqi
bazanın və ölkədaxili
tələblərin öyrənilməsi

Hamilə, doğan və zahı
qadınlara göstərilən
tibbi yardım, abortlar
və kontrasepsiya
statistikası ilə əlaqədar
DSK-nın sərəncam,
əmr və qərarlarına
baxış

Qərarlar,
sərəncamlar,
əmrlər, hesabatlar,
təqdimatlar

İstifadəçilərin
tələbatlarına dair
görüşlərin təşkili,
mövcud tələbatların
araşdırılması və
təhlili

Hamilə, doğan və zahı
qadınlara göstərilən
tibbi yardım, abortlar
və kontrasepsiya
statistikasının təşkili və
aparılmasına dair
istifadəçi
məmnuniyyətinin
qiymətləndirilməsi

DSK-nın
“Metodoloji və
məlumat
istifadəçiləri ilə iş
planı”

Müəyyən olunmuş
tələbatların müzakirə
üçün hazırlanması

Hamilə, doğan və zahı
qadınlara göstərilən
tibbi yardım, abortlar
və kontrasepsiya
statistikasına dair
müəyyən olunmuş
tələbatın Elmimetodoloji şurada
müzakirəsi üçün
məzmunun
hazırlanması

Görüşlərə dair
xidməti məruzələr,
iclasların
protokolları,
hesabatlar

1.2

Tələbatların
müzakirəsi və təsdiqi

Hamilə, doğan və zahı
qadınlara göstərilən
tibbi yardım, abortlar
və kontrasepsiya üzrə
göstəricilərin
təkmilləşdirilməsi ilə
əlaqədarSəhiyyəNazirli
yi ilə müzakirələrin
aparılması,
razılaşdırılması və
təsdiqi

Səhiyyə
Nazirliyindən daxil
olmuş təkliflər və
yazılı razılaşmalar

1.2.1

Müəyyən olunmuş
tələbatlarla bağlı
maraqlı tərəflərlə
məsləhətləşmələrin
aparılması

Respondentlər və əsas
məlumat istifadəçiləri
ilə yazılı və şifahi
müzakirələrin təşkili

İstifadəçi
tələbatlarının və
ehtiyaclarının
yekun siyahısı

№

1.1.3

1.1.4

1.1.5
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Təchizatçı

Nəticə

DSK,SSŞ

Normativ hüquqi
bazanın
öyrənilməsinin
nəticələrinə dair
xidməti məruzə

DSK,SSŞ

Görüşlərə dair
xidməti məruzələr,
iclasların
protokolları,
hesabatlar

DSK,SSŞ

İstifadəçi
tələbatlarının və
ehtiyaclarının
yekun siyahısı

SN, DSK,
SSŞ

İnzibati mənbələrə
dair informasiyanın
və tələbatın
müəyyənləşdirilməsi

SN, DSK,
SSŞ

Rəsmi məktublar,
görüşlərə dair
xidməti məruzələr,
iclasların
protokolları

№

Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

DSK, SSŞ

Tələbatların
dəqiqləşdirilmiş
siyahısı

1.2.2

Tələbatların
dəqiqləşdirilməsi

Təkliflərin və mövcud
olan məlumatların
müqayisəsi

İstifadəçi
tələbatlarının və
ehtiyaclarının
yekun siyahısı,
mövcud məlumatlar

1.2.3

Müəyyən olunmuş
tələbatların
müzakirəsi və təsdiqi

Müəyyən olunmuş
tələbatların DSK-nın
Elmi-metodoloji
şurasına müzakirə
üçün təqdim edilməsi

İstifadəçilərlə
müzakirələrin
yekun nəticəsi

DSK, SSŞ

DSK-nın Elmimetodoloji
şurasının protokolu

Çıxış statistik
məhsulun
müəyyənləşdirilməsi

İstifadəçilərin
müəyyənləşdirilmiş
ehtiyaclarının təmin
edilməsi üçün çıxış
statistik məhsulun
təyin edilməsi

Çıxış statistik
məhsulların siyahısı

DSK, SSŞ

Çıxış statistik
məhsullar

Çıxış statistik
məhsulun
müəyyənləşdirilməsi

DSK-nın Elmimetodoloji şurasının
qərarına əsasən
Hamilə, doğan və zahı
qadınlara göstərilən
tibbi yardım, abortlar
və kontrasepsiya
statistikası üzrə çıxış
göstəricilərin
müəyyənləşdirilməsi

DSK-nın Elmimetodoloji
şurasının
müzakirəsinə
təqdim edilmiş çıxış
statistik məhsulların
siyahısı

DSK, SSŞ

DSK-nın Elmimetodoloji
şurasının protokolu,
çıxış cədvəlləri

ƏN, DSK,
SSŞ

Dəqiqləşdirilmiş
anlayışlar

1.3

1.3.1

1.4

Anlayışların
eyniləşdirilməsi

Anlayışların
dəqiqləşdirilməsi

Qanunvericilik,
beynəlxalq
metodoloji
sənədlər,
anlayışların siyahısı

1.4.1

Müəyyən edilmiş
anlayışların ölkə
qanunvericiliyi ilə
uyğunluğunun
uzlaşdırılması

Tələb olunan
göstəricinin ölkə
qanunvericiliyinə
uyğunlaşdırılması

Qanunvericilik

ƏN, DSK,
SSŞ

Müəyyən edilmiş
anlayışların siyahısı

1.4.2

Müəyyən edilmiş
anlayışların digər
sahələrdə istifadə
edilən anlayışlarlarla
uyğunluğunun
müəyyənləşdirilməsi

Göstəricinin digər
sahələrlə
uyğunluğunun təmin
edilməsi

Digər sahələrin
materialları,
qanunvericilik

DSK, SSŞ

Müəyyən edilmiş
anlayışların siyahısı

1.4.3

Anlayışların beynəlxalq standartlarla
uyğunluğunun təmin
edilməsi

Beynəlxalq standartlara uyğunluğun və
müqayisəliliyinin təmin
olunması

Beynəlxalq
göstəricilərə dair
materiallar,
qanunvericilik

DSK, SSŞ

Müəyyən edilmiş
anlayışların siyahısı
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№

Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

Giriş materialı

1.4.4

Müəyyən edilmiş
anlayışların
istifadəçilərlə
müzakirəsi və
dəqiqləşdirilməsi

Müəyyən edilmiş
anlayışlarla bağlı
istifadəçilərin
məlumatlandırılması

Müəyyən edilmiş
anlayışların siyahısı

Məlumatların
mövcudluğunun
yoxlanılması

Məlumat mənbələrinin
müəyyən edilməsi,
inzibati və digər
məlumat mənbələrinin
öyrənilməsi, yol
xəritəsinin
hazırlanması, təkliflərin
verilməsi

Çıxış statistik
məhsullar, inzibati
və digər məlumat
mənbələri, təhlillər,
qərarlar, normativ
hüquqi baza

Məlumat
mənbələrinin
müəyyənləşdirilməsi

Hamilə, doğan və zahı
qadınlara göstərilən
tibbi yardım, abortlar
və kontrasepsiya
statistikasına dair
məlumat mənbələrinin
öyrənilməsi

1.5

1.5.1

Təchizatçı

Nəticə

DSK, SSŞ

Görüşlərə dair
xidməti məruzələr,
iclasların
protokolları

DSK, SSŞ

Potensial məlumat
mənbələrinin
siyahısı, plan (yol
xəritəsi), təkliflər

İstehsalı mümkün
olan çıxış statistik
məhsullar

DSK, SSŞ

Potensial məlumat
mənbələrinin
(inzibati və digər)
siyahısı

İnzibati və digər
məlumat mənbələrinin
öyrənilməsi və təhlili

İnzibati və digər
mənbələr üzrə
məlumatlar,
mövcud məlumat
mənbələrinin
metaməlumatları

DSK, SSŞ

Təhlil barədə
hesabat və ya
xidməti məruzə

DSK, SSŞ

Çatışmayan
məlumatların əldə
edilməsi üçün plan
(yol xəritəsi)

DSK, SSŞ

Dəyişikliklərə dair
təkliflər

1.5.2

İnzibati və digər
məlumat
mənbələrinin təhlili

1.5.3

Çatışmayan
məlumatların əldə
edilməsi üçün planın
(yol xəritəsinin)
hazırlanması

Planın (yol xəritəsinin)
hazırlanması

Çatışmayan
məlumatların əldə
edilməsi üçün
mənbələr, təhlillər,
qərarlar

1.5.4

Ehtiyac olduğu halda
mövcud normativ
hüquqi bazaya
dəyişikliklərin
edilməsi üçün
təkliflərin verilməsi

Qanunvericiliklə bağlı
təkliflərin verilməsi

Normativ hüquqi
baza və ona
dəyişiklikləri
şərtləndirən amillər

1.6

İqtisadi
əsaslandırmanın
hazırlanması

İş planının
hazırlanması, risklərin
təhlili, xərclərin,
smetanın
qiymətləndirilməsi

Çıxış statistik
məhsullar, risklər,
maliyyə sənədləri,
smeta

DSK, SSŞ

İş planı, “Risklərin
təhlili və
qiymətləndirilməsi”
cədvəli, smeta

Çıxış statistik
məhsullar, inzibati
və digər
mənbələrdən
müəyyənləşdirilmiş

DSK, SSŞ

İş planının layihəsi

1.6.1

İş planının
hazırlanması

İş planının
hazırlanması
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№

Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

toplanacaq
məlumatlar
Müəyyən edilmiş
risklər və imkanlar

DSK, SSŞ

“Risklərin təhlili və
qiymətləndirilməsi”
cədvəli

1.6.2

Risklərin təhlili

Risklərin və imkanların
qiymətləndirilməsi

1.6.3

Xərclərin
qiymətləndirilməsi

Xərclərin
hesablanması və
müəyyənləşdirilməsi

Maliyyə sənədləri,
qərar və
sərəncamlar

DSK, SSŞ

Smetanın layihəsi

İş planının, risklərin
qiymətləndirilməsi və
smetanın tərtibi

İş planının, risklərin
qiymətləndirilməsi və
təklif edilən smetaya
baxılması və təsdiqə
təqdim edilməsi

Smetanın layihəsi,
maliyyə
sənədlərinin
siyahısı

DSK, SSŞ

Təsdiqlənmiş
smeta

1.6.4

1-ci mərhələnin yekunu. Layihələrvə planlar qəbul edildi

2

Layihələndirmə

Hamilə, doğan və zahı
qadınlara göstərilən
tibbi yardım, abortlar
və kontrasepsiya üzrə
çıxış statistik
məhsulların, dəyişən
kəmiyyətlərin
layihələrinin
hazırlanması,
toplanmanın metod və
vasitələrinin
müəyyənləşdirilməsi

2.1

Çıxış məhsulun
layihəsi

Çıxış statistik
məhsulların və ya
xidmətlərin layihəsinin
hazırlanması

Hesabatlar, çıxış
cədvəlləri,
göstəricilərin
siyahısı

2.1.1

Çıxış maketlərinin və
fərdi çıxış
məhsullarının
layihələndirilməsi

Çıxış maketlərinin və
fərdi çıxış
məhsullarının
hazırlanması

Hesabatlar, çıxış
cədvəlləri,
göstəricilərin
siyahısı

DSK, SSŞ

Çıxış cədvəllərinin
və fərdi çıxış
məhsullarının
maketi

2.2

Dəyişən
kəmiyyətlərin
izahlarının layihəsi

Dəyişən kəmiyyətlərin
izahlarının layihəsinin
işlənməsi

Dəyişən
kəmiyyətlərin
siyahısı, reyestr
məlumatları,
qərarlar

DSK, SSŞ

Dəyişən
kəmiyyətlərin
izahları

2.2.1

Dəyişən
kəmiyyətlərin
izahlarının
layihələndirilməsi

Dəyişən kəmiyyətlərin
izahlarının
hazırlanması

Müəyyən edilmiş
anlayışların
siyahısı, çıxış
cədvəllərinin maketi

DSK, SSŞ

Dəyişən
kəmiyyətlərin
izahlarının layihəsi

Hesabatlar, çıxış
cədvəlləri,
göstəricilərin və
dəyişən
kəmiyyətlərin
siyahısı, iş planları,
razılaşma
məktubları, reyestr

DSK, SSŞ

Çıxış cədvəllərinin
maketi, dəyişən
kəmiyyətlərin
izahları,
məlumatların
toplanması,
işlənməsi və təhlili
metodologiyası

DSK, SSŞ

Çıxış cədvəllərinin
maketi
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№

Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

Giriş materialı
İş planları,
mümkün məlumat
toplama
metodlarının
siyahısı, istifadəçi
tələbatları,
razılaşma
məktubları,
müraciətlər

Təchizatçı

Nəticə

DSK, SSŞ

Məlumatların
toplanmasının
layihəsi

DSK, SSŞ

Müəyyənləşdirilmiş
konkret məlumat
toplama metodu

2.3

Toplanma prosesinin
layihəsi

Məlumatların
toplanmasının daha
münasib metod və
vasitələrinin
müəyyənləşdirilməsi

2.3.1

Məlumatların
toplanması
metodlarının
müəyyənləşdirilməsi

Məlumatların
toplanmasının ən
uyğun metodlarının
müəyyənləşdirilməsi

İş planları,
mümkün məlumat
toplama
metodlarının
siyahısı

Məlumatların
toplanması alətlərinin
layihələndirilməsi

Hamilə, doğan və zahı
qadınlara göstərilən
tibbi yardım, abortlar
və kontrasepsiya
statistikasına dair
məlumatların
toplanması alətlərinin
(yeni sorğu anketləri,
məlumatların daxil
edilməsi proqramı,
intervüyerlər,
respondentlər üçün
təlimlər və s.)
layihələndirilməsi

İstifadəçi
tələbatlarının və
ehtiyaclarının
yekun siyahısı,
müəyyənləşdirilmiş
konkret məlumat
toplama metodu

DSK, SSŞ

Məlumatların
toplanması
alətlərinin siyahısı

2.3.3

Məlumat
toplanmasının
hüquqi bazasının
layihələndirilməsi

Hamilə, doğan və zahı
qadınlara göstərilən
tibbi yardım, abortlar
və kontrasepsiya
statistikasına dair
məlumatların
toplanmasının hüquqi
bazasının
layihələndirilməsi

Razılaşma
məktubları, rəsmi
sənədlərin layihəsi,
respondentlərə
ünvanlanmış
müraciətlər

DSK, SSŞ

Qərar və sərəncam

2.4

Məcmunun və
seçmənin layihəsi

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

2.4.1

Məcmunun
layihələndirilməsi

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

2.4.2

Seçmə
metodologiyasının
layihələndirilməsi

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

2.3.2
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№

Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

Giriş materialı

2.5

Məlumatların
işlənməsi və təhlilinin
layihəsi

Məlumatların işlənməsi
və təhlilinin
metodologiyasının
hazırlanması

2.5.1

Məlumatların
işlənməsi üçün
metodların
müəyyənləşdirilməsi

2.5.2

Məlumatların təhlili
üçün metodların
layihələndirilməsi

Təchizatçı

Nəticə

DSK-nın əmr və
sərəncamları

DSK, SSŞ

Statistik
məlumatların
işlənməsi və təhlili
metodologiyası

Məlumatların işlənməsi
və təhlili üçün
metodlarının
müəyyənləşdirilməsi

DSK-nın müvafiq
əmr və
sərəncamlardan
irəli gələn
məsələlər

DSK, SSŞ

Müəyyənləşdirilmiş
metodların siyahısı

Məlumatların emalı və
təhlili üçün metodların
layihələndirilməsi

Müəyyənləşdirilmiş
metodların siyahısı

DSK, SSŞ

Məlumatların
təhlilinə dair
metodologiya

Məlumatların
toplanılmasından
yayılmasına qədər
olan iş axını prosesinin
təşkilinin
müəyyənləşdirilməsi

Sosial statistika
şöbəsinin iş planı,
”Statistik işlər
proqramı”,
“İstifadəçi
məmnunluğu”
sorğusunun
nəticələri, müvafiq
normativ hüquqi
sənədlər

DSK, SSŞ

İstehsal sisteminin
və iş planının
layihəsinin
hazırlanması

2.6.1

İstifadəçi tələbatına
uyğun olaraq istehsal
sisteminin və iş
axınının
layihələndirilməsi

İstifadəçi tələbləri
əsasında istehsal
sisteminin və iş axının
layihəsinin
hazırlanması

İstifadəçi
məmnunluğu
sorğusunun
nəticələri, kollegiya
qərarları, müvafiq
əmr, sərəncam,
göstəriş və ya
tapşırıqlar

DSK, SSŞ

İstehsal sisteminin
və iş planının
layihəsi

2.6.2

Bütün
layihələndirilmiş
metodoloji
komponentlərin,
istehsal sisteminin, iş
axınının təhlili və
təsdiqi

Bütün layihələndirilmiş
metodoloji
komponentlərin,
istehsal sisteminin və
iş axınının təhlili

Sosial statistika
şöbəsinin iş
planının və statistik
işlər proqramının
layihəsi

DSK, SSŞ

SSŞ üzrə iş
planlarının
vəstatistik işlər
proqramının təsdiqi

2.6

İstehsal sisteminin və
iş axınının
layihələndirilməsi

2-ci mərhələnin yekunu. Bütün layihələr təsdiqləndi

3

İstehsal sisteminin
yaradılması

İstehsal sisteminin
işlək vəziyyətə
gətirilməsi, sınaqların
keçirilməsi

Alətlər (məsələ
qoyuluşu, proqram
təminatı), metaməlumatlar,
reyestrlər, fəaliyyət
planı, sənədləşdirilmiş proseslər
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DSK, SSŞ,
İTŞ

İstehsal sistemi

№

Prosesin adı,
fəaliyyət

3.1

İşin adı

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

Statistik
məlumatların
toplanması
vasitələrinin
yaradılması

Toplanma vasitələrinin
yaradılması işlərinin
aparılması

"Məsələ
qoyuluşlarının
vahid nümunəvi
forması", məsələ
qoyuluşu, proqram
təminatı

DSK, SSŞ,
İTŞ

Texniki şərtlər,
məsələ qoyuluşu,
proqram təminatı

Statistik
məlumatların
toplanma
vasitələrinin
yaradılması və ya
aktuallaşdırılması
üçün texniki şərtlərin
hazırlanması

Texniki şərtlərin,
məsələ qoyuluşlarının
hazırlanması

"Məsələ
qoyuluşlarının
vahid nümunəvi
forması"

DSK, SSŞ,
İTŞ

Texniki şərtlər,
məsələ qoyuluşu

3.1.2

Statistik
məlumatların
toplanması üçün
proqram təminatının
yaradılması və ya
aktuallaşdırılması

Mövcud proqram
təminatının
aktuallaşdırılması və
ya yenisinin
yaradılması

Texniki şərtlər,
məsələ qoyuluşu

DSK, SSŞ,
İTŞ

Proqram təminatı

3.1.3

Statistik
məlumatların
toplanması üçün
hazırlanmış və ya
aktuallaşdırılmış
proqram təminatının
sınaqdan keçirilməsi

Proqram təminatının
sınaqdan keçirilməsi

Proqram təminatı

DSK, SSŞ,
İTŞ

Təhvil-təslim aktı

3.2

Prosesin
komponentlərinin
yaradılması və ya
yaxşılaşdırılması

Prosesin
komponentlərinin
yaradılması və ya
mövcud olanların
yaxşılaşdırılması

"Məsələ
qoyuluşlarının
vahid nümunəvi
forması", məsələ
qoyuluşu, proqram
təminatı

DSK, SSŞ,
İTŞ

Texniki şərtlər,
proqram təminatı,
təhvil-təslim aktı

3.2.1

Məlumatların
işlənməsi və təhlili
komponentlərinin
yaradılması və ya
aktuallaşdırılması
üçün texniki şərtlərin
hazırlanması

Texniki şərtlərin,
məsələ qoyuluşlarının
hazırlanması

"Məsələ
qoyuluşlarının
vahid nümunəvi
forması"

DSK, SSŞ,
İTŞ

Texniki şərtlər,
məsələ qoyuluşu

3.2.2

Məlumatların
işlənməsi və təhlili
üçün proqram
təminatının
yaradılması və ya
aktuallaşdırılması

Toplanmış
məlumatların işlənməsi
üçün proqram
təminatının
hazırlanması və ya
aktuallaşdırılması

Texniki şərtlər və
ya məsələ qoyuluşu

DSK, SSŞ,
İTŞ

Proqram təminatı

3.1.1
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№

Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

3.2.3

Məlumatların
işlənməsi və təhlili
üçün yaradılmış və
ya aktuallaşdırılmış
proqram təminatının
sınaqdan keçirilməsi

Proqram təminatının
sınaqdan keçirilməsi

Proqram təminatı

DSK, SSŞ,
İTŞ

Təhvil-təslim aktı

3.3

Yayım
komponentlərinin
yaradılması və ya
yaxşılaşdırılması

Yayım
komponentlərinin
yaradılması və ya
yaxşılaşdırılması

"Məsələ
qoyuluşlarının
vahid nümunəvi
forması", məsələ
qoyuluşu, proqram
təminatı

DSK, SSŞ,
İTŞ

Texniki şərtlər,
proqram təminatı,
təhvil-təslim aktı

3.3.1

Yayım
komponentlərinin
yaradılması və ya
aktuallaşdırılması
üçün texniki şərtlərin
hazırlanması

Texniki şərtlərin,
məsələ qoyuluşlarının
hazırlanması

"Məsələ
qoyuluşlarının
vahid nümunəvi
forması"

DSK, SSŞ,
İTŞ

Texniki şərtlər,
məsələ qoyuluşu

3.3.2

Məlumatların
yayılması üçün
proqram təminatının
yaradılması və ya
aktuallaşdırılması

Toplanmış
məlumatların
yayılması üçün
proqram təminatının
hazırlanması və ya
aktuallaşdırılması

Texniki şərtlər və
ya məsələ qoyuluşu

DSK, SSŞ,
İTŞ

Proqram təminatı

3.3.3

Məlumatların
yayılması üçün
yaradılmış və ya
aktuallaşdırılmış
proqram təminatının
sınaqdan keçirilməsi

Proqram təminatının
sınaqdan keçirilməsi

Proqram təminatı

DSK, SSŞ,
İTŞ

Təhvil-təslim aktı

3.4

İş axını prosesinin
formalaşdırılması

Məlumatların
toplanmasından
yayılmasına qədər
statistik biznesprosesdə istifadə
edilən dəyişikliklərin
formalaşdırılması

Metaməlumatlar,
reyestrlər, məlumat
bazaları, təsnifatlar

DSK, SSŞ,
İTŞ

İş axını prosesinin
formalaşdırılması

3.4.1

Yaradılmış və ya
aktuallaşdırılmış
komponentlərin daxili
informasiya
sistemləri və alətlərlə
uyğunlaşdırılması

Toplanma, işlənmə,
təhlil və yayılma üçün
mövcud olan
komponentlərin daxili
informasiya sistemləri
və alətlərlə
uyğunlaşdırılması

Metaməlumatlar,
reyestrlər, məlumat
bazaları, təsnifatlar

DSK, SSŞ,
İTŞ

Aktuallaşdırılmış
metaməlumatlar,
reyestrlər, məlumat
bazaları, təsnifatlar
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Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

3.5

İstehsal sisteminin
sınaqdan keçirilməsi

Toplanmış və
komplektləşdirilmiş
xidmətlərin və əlaqəli
iş axını proseslərinin
sınaqdan keçirilməsi

Məsələ qoyuluşuna
uyğun hazırlanmış
proqram

DSK, SSŞ,
İTŞ

Proqramın təhviltəslimi

3.5.1

İstehsal sisteminin
yoxlanışının yerinə
yetirilməsi

İstehsal sisteminin,
komponentlərin
icrasının və onlarla
əlaqəli xidmətlərin
sınaqdan keçirilməsi

Proqram təminatı

DSK, SSŞ

Proqram təminatı

3.5.2

İstehsal sisteminin
təhvil-təslim
sınağının yerinə
yetirilməsi

İstehsal sisteminin
qiymətləndirilməsi və
qəbulu

Proqram təminatı

DSK, İTŞ

Təhvil-təslim aktı

3.6

Statistik biznesprosesin sınaqdan
keçirilməsi

Statistik biznesprosesin pilot
layihəsinin sınaqdan
keçirilməsi

Sınaq və ya pilot
müayinə, fəaliyyət
planı

DSK, SSŞ

Fəaliyyət planı,
qiymətləndirmə
hesabatı

Sınaq üçün fəaliyyət
planının
hazırlanması

Toplanmadan
yayılmaya qədər olan
biznes - prosesin
sınaqdan keçirilməsinə
dair fəaliyyət planının
hazırlanması

Daxili sınaq və ya
respondentlərlə
pilot müayinə

DSK, SSŞ

Fəaliyyət planı

№

3.6.1

3.6.2

Sınağın keçirilməsi
və qiymətləndirilməsi

Biznes-prosesin
sınağının keçirilməsi

Fəaliyyət planı

DSK, SSŞ

Biznes-prosesin
həyata keçirilməsi
və ya onun
təkmilləşdirilməsinə dair
qiymətləndirmə
hesabatı

3.7

İstehsal sisteminin
yaradılmasının
yekunlaşdırılması

İstehsal sisteminin
yaradılmasının başa
çatdırılması

Sənədləşdirilmiş
proseslər, tədris
planı

DSK, SSŞ,
İTŞ

İstehsal sisteminin
tətbiqi, səriştəlilik

3.7.1

İstehsal sisteminin
təqdimatı və
sənədləşdirilməsi

İstehsal sisteminin
tətbiqi, təhvil-təslim
aktının hazırlanması

Sənədləşdirilmiş
proseslər

DSK, SSŞ,
İTŞ

İstehsal sisteminin
tətbiqi

3.7.2

İstehsal sistemi ilə
tanışlıq, kadrların
məlumatlandırılması,
texniki dərslərin
keçirilməsi

Treninqlərin
keçirilməsi, təlimati
kitabçaların
hazırlanması

Dövlətstatkomun
müvafiq əmri, tədris
planı

DSK, SSŞ,
İTŞ

Yüksək bilik
səviyyəsinə malik
kadrların
hazırlanması

3-cü mərhələnin yekunu. İstehsal sistemi yaradıldı
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Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

4

Məlumatların
toplanması

Lazım olan bütün
informasiyanın
toplanması

Reyestr, planlar,
Statistik işlər
proqramı,
məlumatlar

DSK, İTŞ,
SSŞ, Ümumi
şöbə, YSO

Statistik
məlumatlar

4.1

Məcmunun
yaradılması və
statistik vahidlərin
seçilməsi

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

4.1.1

Seçmə üçün
məlumat bazasının
hazırlanması

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

4.1.2

Seçmə şəbəkənin
formalaşdırılması

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

4.1.3

Seçmənin aparılması
və yekunlaşdırılması

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

4.2

Məlumatların
toplanmasına
hazırlıq

Məlumatların
toplanmasına hazırlıq
işlərinin
yekunlaşdırılması

Plan, kadrların
siyahısı, tədris
planı, təlimatlar,
metodologiyalar,
məsələ qoyuluşu

DSK, SSŞ və
İTŞ

Plan, ixtisaslı
kadrlar, proqram
təminatı

4.2.1

Məlumatların
toplanması üçün
planın hazırlanması

Məlumatların
toplanması üçün
planın hazırlanması və
öhdəliklərin müəyyən
edilməsi

Plan və öhdəliklər

DSK, SSŞ

Plan

Kadrların seçilməsi

Məlumatların
toplanması üçün işçi
heyətin müəyyən
edilməsi

Kadrların siyahısı

DSK, SSŞ

Seçilmiş və ya təyin
olunmuş kadrların
siyahısı

4.2.3

Təlim materiallarının
hazırlanması və
təlimlərin keçirilməsi

İntervüyer və
respondentlər üçün
təlim materiallarının
hazırlanması və
təlimlərin
(seminarların)
keçirilməsi

Dövlətstatkomun
müvafiq əmri, tədris
planı

DSK, SSŞ

Kadrların bilik
səviyyəsinin
artırılması

4.2.4

Məlumatların
toplanması üçün
maddi resursların və
İT alətlərinin
hazırlanması

Toplanma materialları
və alətlərinin toplanma
prosesinin iştirakçıları
və orqanları arasında
yayımlanması

Sorğu anketləri,
təlimatlar,
metodoloji
sənədlər, rəsmi
məktublar

DSK, SSŞ

Yayımlanmış maddi
resurslar və İT
alətləri

№

4.2.2
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Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

Proqram vasitələrinin
kompüterlərə və ya
serverə yüklənməsi

32 nömrəli rəsmi
statistika hesabatının
onlayn rejimdə
toplanması üçün
proqram təminatının
veb səhifədə
yerləşdirilməsi

Məsələ qoyuluşu

DSK, İTŞ

Proqram təminatı

Məlumatların
toplanması

Məlumatların
toplanması,
yoxlanması və
qiymətləndirilməsi

Statistik işlər
proqramı, ilkin
məlumatlar,
proqram təminatı
və qiymətləndirmə
metodları

DSK, SSŞ,
İTŞ, YSO

Məlumatlar,
qiymətləndirmə,
informasiya-texniki
dəstək

Statistik vahidlərdən
hesabatların
alınması

32 nömrəli rəsmi
statistika hesabatı üzrə
onlayn rejimdə ilkin
məlumatların qəbul
edilməsi

Statistik işlər
proqramı, Yerli
statistika orqanları
üçün Statistik işlər
proqramı

DSK, SSŞ,
YSO

İlkin məlumatlar

4.3.2

İlkin informasiya
toplusunun
hazırlanması

İlkin informasiyanın
yoxlanması və
informasiya
toplusunun
hazırlanması

İlkin məlumatlar

DSK, SSŞ,
YSO

İlkin informasiya
toplusu

4.3.3

Toplanmış
məlumatların
yoxlanılması

Məlumatların
avtomatlaşdırılmış
qaydada yoxlanılması

İlkin informasiya
toplusu və proqram
təminatı

DSK, SSŞ,
İTŞ, YSO

Yoxlanılmış
məlumatlar

4.3.4

Toplanmış
məlumatların
qiymətləndirilməsi

Məlumatların
qiymətləndirilməsi və
texniki problemlərin
həlli istiqamətində
işlərin görülməsi

Məlumatlar və
qiymətləndirmə
metodları

DSK, SSŞ

Qiymətləndirmənin
nəticələri

4.3.5

Məlumatların
toplanmasına
informasiya-texniki
dəstəyin təmin
edilməsi

İntervüyerlərə,
respondentlərə, YSOlara metodoloji və
yaxud maddi-texniki
dəstəyin göstərilməsi

Metodoloji sənədlər
və maddi-texniki
vasitələr

DSK, SSŞ

Təmin edilmiş
informasiya-texniki
dəstək

4.4

Məlumatların
toplanmasının
yekunlaşdırılması

Məlumatların
toplanmasının başa
çatdırılması

Məlumatlar

DSK, SSŞ,
İTŞ, Ümumi
şöbə

Elektron məlumat
bazası, arxiv

№

4.2.5

4.3

4.3.1
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№

Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

4.4.1

Toplanmış məlumatların müvafiq
məlumat bazasına
yüklənməsi və işlənməsi üçün
hazırlanması

Toplanmış
məlumatların işlənmə
və təhlil üçün
hazırlanması

Toplanmış
məlumatlar

DSK, SSŞ,
İTŞ

Elektron məlumat
bazası

4.4.2

Məlumatların
toplanmasında
istifadə olunmuş
materialların
arxivləşdirilməsi

İstifadə olunmuş
materialların
sənədləşdirilərək
arxivləşdirilməsi

Elektron məlumat
bazası, istifadə
olunmuş bütün
materiallar

DSK, SSŞ,
İTŞ, Ümumi
şöbə

Arxivləşdirmə

4-cü mərhələnin yekunu. Məlumatlar işlənməyə hazırdır

Məlumatların
işlənməsi

Təsnifləşdirmə və
kodlaşdırma, baxış,
düzgünlüyün
yoxlanılması və
redaktə, impyutasiya,
çəkilərin hesablanması

Statistik
məlumatlar,
reyestrlər, məsələ
qoyuluşu, proqram
təminatı, çəkilər

DSK, SSŞ,
İTŞ

Statistik
məlumatlar

5.1

Məlumatların
birləşdirilməsi

Müxtəlif mənbələrdən
toplanmış
məlumatların
birləşdirilməsi

Məlumatlar və
reyestrlər

DSK, SSŞ,
İTŞ

Məlumatların
birləşdirilməsi

5.1.1

Müxtəlif məlumat
mənbələrinin inteqrə
edilməsi

Daxili və yaxud kənar
məlumat mənbələrinin
inteqrasiya edilməsi

Məlumatlar,
məlumat mənbələri

DSK, SSŞ,
İTŞ

İnteqrə edilmiş
məlumat mənbələri

5.2

Təsnifləşdirmə və
kodlaşdırma

Giriş məlumatlarının
təsnifləşdirilməsi və
kodlaşdırılması

Təsnifatlar,
məlumatlar

DSK, SSŞ,
İTŞ

Təsnifləşdirilmiş
məlumatlar və
statistik vahidlər

5.2.1

Daxil edilən ilkin
məlumatların
kodlaşdırılması

Daxil edilən
məlumatların
təsnifatlara uyğun
kodlaşdırılması

Statistik təsnifatlar,
məlumatlar

DSK, SSŞ,
İTŞ

Kodlaşdırılmış
(təsnifləşdirilmiş)
məlumatlar

5.2.2

Statistik vahidlərin
təsnifləşdirilməsi

Giriş məlumatlarının
konkret təsnifatlara,
yeni siniflərə və ya
qruplara
təsnifləşdirilməsi

Giriş məlumatları

DSK, SSŞ,
İTŞ

Təsnifləşdirilmiş
statistik vahidlər

5.3

Məlumatlara baxış və
onların
düzgünlüyünün
yoxlanılması

Baxış və düzgünlüyün
yoxlanılması (giriş
məlumatlarının
yoxlanılması)

Məlumatlar, məsələ
qoyuluşu,
keyfiyyətə nəzarət
cədvəlləri

DSK, SSŞ,

Yoxlanılmış
keyfiyyətli
məlumatlar

5
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№

Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

5.3.1

Məlumatların ilkin
mərhələdə
yoxlanılması

Giriş məlumatlarının
mexaniki yoxlanılması

Məlumatlar

DSK, SSŞ

Yoxlanılmış
məlumatlar

5.3.2

Avtomatlaşdırılmış
nəzarətin aparılması

Avtomatlaşdırılmış
nəzarət
prosedurlarının təşkili

Avtomatlaşdırılmış
nəzarət üçün
məsələ qoyuluşları

DSK, SSŞ

Avtomatlaşdırılmış
nəzarət, keyfiyyətli
məlumat

5.3.3

Keyfiyyətə nəzarət
cədvəllərinin əldə
edilməsi və təhlil
olunması

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

5.4

Məlumatların
redaktəsi və
impyutasiya

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

5.4.1

İmpyutasiya (şərti
hesablama)
elementlərinin təyin
olunması

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

5.4.2

İmpyutasiyanın (şərti
hesablamanın)
aparılması

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

5.4.3

İmpyutasiya üzrə
qeydlərin alınması,
redaktəsi və
qiymətləndiriməsi

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

5.5

Yeni dəyişən
kəmiyyətlərin və
vahidlərin
formalaşdırılması

Yeni dəyişən
kəmiyyətlərin və
statistik məlumatların
formalaşdırılması

Dəyişən
kəmiyyətlər və
vahidlər, məlumat
bazaları

DSK, SSŞ,
İTŞ

Dəyişən
kəmiyyətlər

5.5.1

Yeni dəyişən
kəmiyyətlərin və
vahidlərin
formalaşdırılması

Yeni dəyişənlərin və
vahidlərin
formalaşdırılması

Təsdiqlənmiş giriş
məlumat bazaları

DSK, SSŞ,
İTŞ

Dəyişən
kəmiyyətlər və
vahidlər

5.5.2

Yeni dəyişən
kəmiyyətlərin və
vahidlərin
məlumatların emalı
bazasına
inteqrasiyası

Formalaşdırılmış yeni
dəyişənlərin və
vahidlərin
məlumatların emalı
bazasına inteqrasiyası

Dəyişən
kəmiyyətlər və
vahidlər

DSK, SSŞ,
İTŞ

Yenilənmiş
məlumat bazaları

5.6

Məlumatlar üçün
çəkilərin
hesablanması

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil
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№

Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

5.6.1

Çəkilərin
hesablanması

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

5.6.2

Hesablanmış
çəkilərin
məlumatların emalı
bazasına
inteqrasiyası

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

5.7

Aqreqasiya olunmuş
göstəricilərin
hesablanması

Aqreqasiya olunmuş
göstəricilərin
hesablanması

İlkin məlumat
bazası,
hesablanmış çəkilər

DSK, SSŞ,
İTŞ

Aqreqasiya
olunmuş
göstəricilər

5.7.1

Aqreqasiya
elementlərinin əldə
edilməsi və ya
hesablanması

Aqreqasiya
elementlərinin əldə
edilərək toplanması

İlkin məlumat
bazası,
hesablanmış
çəkilər, məsələ
qoyuluşu

DSK, SSŞ,
İTŞ

Aqreqasiya
olunmuş
göstəricilər

5.8

Yekun məlumat
fayllarının
formalaşdırılması

Yekun məlumat
fayllarının
formalaşdırılması

Məlumatlar

DSK, SSŞ

Yekun məlumatlar

5.8.1

İşlənmiş məlumat
fayllarının təhlil üçün
hazırlanması

İşlənmiş məlumat
fayllarının təhlil üçün
hazırlanması

Məlumatlar

DSK, SSŞ

Yekun məlumatlar

5.8.2

İşlənmiş məlumat
fayllarının
arxivləşdirilməsi

İşənmiş məlumat
fayllarının
arxivləşdirilməsi

Yekun məlumatlar

DSK, SSŞ

Arxivləşdirilmiş
məlumatlar

5-ci mərhələnin yekunu. Məlumatlar təhlil üçün hazırdır

Məlumatların təhlili

Nəticələrin
hazırlanması,
keyfiyyətin
yoxlanması, nəticələrin
izahı, yekun
nəticələrinin
formalaşdırılması

Statistik
məlumatlar,
qiymətləndirmə,
metodoloji
sənədlər, yayım
məhsulları

DSK, SSŞ,
İİƏŞ, Ümumi
şöbə

Yekun məlumatlar,
uyğunsuzluqlar,
qiymətləndirmə və
təhlilin nəticələri

6.1

İlkin nəticələrin
hazırlanması

İlkin nəticələrin
32 nömrəli rəsmi
statistika hesabatı
forması əsasında
hazırlanması

Aqreqasiya
olunmuş
məlumatlar, çıxış
cədvəlləri

DSK, SSŞ

Çıxış cədvəlləri,
dinamika sıraları

6.1.1

İlkin nəticələrin əldə
edilməsi

Çıxış məlumatlarının
hazırlanması və ya
yenilənməsi

Aqreqasiya
olunmuş
məlumatlar

DSK, SSŞ

Çıxış cədvəlləri,
dinamika sıraları

6
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№

Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

6.1.2

İlkin nəticələrdə
mövsümi düzəlişlərin
aparılması

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Mövcud deyil

Nəticələrin
yoxlanılması

Aqreqasiya
olunmuş
məlumatlar, çıxış
məlumatları,
məlumat mənbələri

DSK, SSŞ

Yekun məlumatlar,
uyğunsuzluqlar

DSK, SSŞ

Hesabatı səhvlərlə
təqdim edən
statistik vahidlər,
uyğunsuzluqlara
dair qeydlər

6.2

Nəticələrin
yoxlanılması

6.2.1

Uyğunsuzluq və ya
xətaların müəyyən
edilməsi

Məlumatların təkrar
yoxlanılması

Aqreqasiya
olunmuş
məlumatlar

6.2.2

İlkin çıxış nəticələri
ilə əvvəlki dövrlərin
nəticələri arasında
uyğunluğun
yoxlanılması

İlkin çıxış
məlumatlarının əvvəlki
dövrlərin müvafiq
məlumatları ilə
müqayisə edilməsi

İlkin çıxış
məlumatları və
əvvəlki dövrlərin
çıxış məlumatları

DSK, SSŞ

Müəyyən edilmiş
uyğunsuzluqlara
dair qeydlər

6.2.3

Domenlərarası
uyğunluq üçün ilkin
çıxış nəticələrinin
təhlili

İlkin çıxış
məlumatlarının digər
statistik domenlərin
istehsal etdikləri oxşar
çıxış məlumatları ilə
müqayisə edilməsi

İlkin çıxış
məlumatları və
digər statistik
domenlərin müvafiq
məlumatları

DSK, SSŞ

Müəyyən edilmiş
uyğunsuzluqlara
dair qeydlər

6.2.4

Nəticələrin redaktə
edilməsi

Çıxış məlumatlarının
makro redaktə
edilməsi

Məlumatlar

DSK, SSŞ

Yekun məlumatlar

6.3

Nəticələrin izahı

Çıxış məlumatların
əsasında tam izahların
hazırlanması

Çıxış məlumatları,
qiymətləndirmə

DSK, SSŞ

Qiymətləndirmə və
təhlil

6.3.1

Çıxış məlumatlarına
baxış və
qiymətləndirilmənin
aparılması

Qiymətləndirilmənin
aparılması

Çıxış məlumatları

DSK, SSŞ

Qiymətləndirmənin
nəticələri

6.3.2

Müxtəlif vasitələrdən
istifadə etməklə çıxış
nəticələrin təhlili və
izahı

Çıxış nəticələrin təhlili
və izahı (cədvəllər,
qrafiklər, xəritələr və s.
şəkildə)

Qiymətləndirmənin
nəticələri

DSK, SSŞ

Təhlilin nəticələri
(cədvəllər və
qrafiklər)

6.4

Məxfiliyin
qorunmasına nəzarət

İlkin məlumatların
məxfi saxlanılması

Metodoloji
sənədlər, çıxış
məlumatları

DSK, SSŞ

Çıxış məlumatları
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№

Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

6.4.1

Məxfilik nəzarəti
tətbiq ediləcək çıxış
nəticələrinin
müəyyənləşdirilməsi

Daxili qaydalar
əsasında məxfilik
nəzarətinin obyekti
hesab edilən
nəticələrin
eyniləşdirilməsi

DSK-nın məxfi
statistik
məlumatların
qorunması
sahəsində siyasəti,
"Fərdi məlumatlarla
necə işləmək,
onların məxfiliyini
necə qorumaq
lazımdır?" təlimatı

DSK, SSŞ

Məxfilik nəzarəti
tətbiq ediləcək çıxış
məlumatları

6.4.2

Məxfilik nəzarətinin
tətbiq edilməsi və
çıxış nəticələrinin
aktuallaşdırılması

Məxfilik nəzarətinin
tətbiq edilməsi və çıxış
nəticələrinin
aktuallaşdırılması

Məxfilik nəzarəti
tətbiq ediləcək çıxış
məlumatları

DSK, SSŞ

Məxfiliyi təmin
edilmiş çıxış
məlumatları

6.5

Nəticələrin yekun
formalaşdırılması

Yekun nəticənin
hazırlanması

Çıxış məlumatları,
yayım məhsulları

DSK, SSŞ,
İİƏŞ, Ümumi
şöbə

İstifadəçilər üçün
yekun nəticələr,
arxivləşdirilmiş
məlumatlar

Təhlil edilmiş çıxış
nəticələrinin yayım
üçün
yekunlaşdırılması

Köməkçi məlumatların
hazırlanması və
müvafiq struktur
bölmələrin (İİƏŞ
timsalında)
əməkdaşları ilə
müzakirələrin
aparılması

Təhlil edilmiş çıxış
məlumatları

DSK, SSŞ,
İİƏŞ

Yayım məhsulları

6.5.2

Təhlil edilmiş çıxış
nəticələrinin yayım
üçün təsdiqi

Yekun çıxış
məlumatlarının yayım
prosesindən əvvəl
baxış və təsdiq üçün
hazırlanması

Yayım məhsulları

DSK, SSŞ

Təsdiq edilmiş
yayım məhsulları

6.5.3

Təhlil edilmiş çıxış
nəticələrinin
arxivləşdirilməsi

Təhlil edilmiş bütün
çıxış məlumatları və
müvafiq sənədlərin
arxivləşdirilməsi

Təsdiq edilmiş
yayım məhsulları

DSK, SSŞ,
Ümumi şöbə

Arxivləşdirilmiş
məlumatlar

6.5.1

6-cı mərhələnin yekunu. Təhlilin nəticələri yayılmaya hazırdır

7

Məlumatların
yayılması

Hamilə, doğan və zahı
qadınlara göstərilən
tibbi yardım, abortlar
və kontrasepsiya
statistikasına dair
göstəricilərin yayılması

Statistik nəşrlərin
kataloqu,
məcmuələrin və
statistik məlumatların buraxılış
təqvimi, yekun
məlumatlar, yayım
məhsulları, onlayn
sorğular
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DSK, SSŞ,
İTŞ, İİƏŞ,
BƏŞ, Ümumi
şöbə

Statistik
məlumatlar,
metaməlumatlar,
yayım məhsulları,
protokollar, təşviqat
materialları

Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

7.1

Çıxış məlumatları
sisteminin
yeniləşdirilməsi

Hamilə, doğan və zahı
qadınlara göstərilən
tibbi yardım, abortlar
və kontrasepsiya
statistikasına dair
göstəricilərin
aktuallaşdırılması

Statistik
məlumatların
buraxılış təqvimi,
statistik məlumatlar,
metaməlumatlar

DSK, SSŞ,
İİƏŞ, İTŞ

Statistik
məlumatlar,
metaməlumatlar

7.1.1

Məlumatların və
metaməlumatların
məlumat bazasına
yüklənilməsinə
hazırlıq işlərinin
görülməsi

Yekun məlumatların və
metaməlumatların
məlumat bazasına
yüklənilməsinə hazırlıq
işləri

Statistik
məlumatların
buraxılış təqvimi,
statistik məlumatlar,
metaməlumatlar

DSK, SSŞ

Hazırlanmış
statistik məlumatlar
və metaməlumatlar

7.1.2

Məlumatların və
metaməlumatların
məlumat bazasına
yüklənilməsi

Yekun məlumatların və
onlarla əlaqəli
metaməlumatların
onlayn yayımı üçün
məlumat bazasına
yüklənilməsi

Hazırlanmış
statistik məlumatlar
və metaməlumatlar

DSK, SSŞ,
İİƏŞ, İTŞ

Məlumat bazasına
daxil edilmiş
statistik məlumatlar
və metaməlumatlar

7.1.3

Məlumatların
müvafiq
metaməlumatlarla
əlaqəsinin təmin
edilməsi

Yekun məlumatların
müvafiq
metaməlumatlarla
əlaqəsinin təmin
edilməsi

Statistik məlumatlar
və metaməlumatlar

DSK, İTŞ

Əlaqələndirilmiş
statistik məlumatlar
və metaməlumatlar

Yayım məhsullarının
istehsalı

Hamilə, doğanvə zahı
qadınlaragöstəriləntibb
iyardım, abortlarvə
kontrasepsiyastatistika
sınadairgöstəricilərinist
ehsalı

Statistiknəşrlərinkat
aloqu,
məcmuələrinburaxıl
ış təqvimi,
yekunməlumatlar,
yayımməhsulları

DSK, SSŞ,
İİƏŞ, BƏŞ

Buraxılış üçün
təsdiqlənmiş yayım
məhsulları

Yayım məhsullarının
hazırlanması

Statistik məhsulun
komponentlərinin
hazırlanması və yayım
üçün istehsalı

Yekun məlumatlar

DSK, SSŞ

Yayım məhsulları

Press-relizlərin və
təhlili məruzələrin
hazırlanması

Hamilə, doğan və zahı
qadınlara göstərilən
tibbi yardım, abortlar
və kontrasepsiya
statistikasına dair
göstəriciləri xarakterizə
edən press-relizlərin
və təhlili məruzələrin
hazırlanması

32 nömrəli rəsmi
statistik hesabatının
yekun məlumatları

DSK, SSŞ,
İİƏŞ

Press - relizlər və
təhlili məruzələr

№

7.2

7.2.1

7.2.2
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№

Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

7.2.3

İstehsal edilmiş
yayım məhsullarının
redaktəsi və
tərcüməsi

Yayım məhsullarının
redaktəsi və tərcümə
edilməsi

Yayım məhsulları

DSK, SSŞ,
BƏŞ

Redaktə və
tərcümə edilmiş
yayım məhsulları

7.2.4

İstehsal edilmiş
yayım məhsullarının
buraxılış üçün təsdiqi

Yayım məhsullarının
buraxılış üçün təsdiqi

Buraxılış üçün
hazırlanmış yayım
məhsulları

DSK, SSŞ

Buraxılış üçün
təsdiqlənmiş yayım
məhsulları

Məcmuə və digər
nəşrlərin istehsalı

Statistik məcmuələrin
və bülletenlərin
hazırlanması

Statistik nəşrlərin
kataloqu,
məcmuələrin
buraxılış təqvimi

DSK, SSŞ

“Azərbaycanda
səhiyyə, sosial
müdafiə və mənzil
şəraiti” adlı statistik
məcmuə, “Səhiyyə,
sosial müdafiə və
idmanın əsas
göstəriciləri” adlı
bülleten

Yayım məhsullarının
buraxılışının idarə
edilməsi

Hamilə, doğan və zahı
qadınlara göstərilən
tibbi yardım, abortlar
və kontrasepsiya
statistikasına dair
göstəricilərin
buraxılışının idarə
edilməsi

Yayım
məhsullarıının
buraxılışının idarə
edilməsi üzrə
sənədlər

DSK, SSŞ,
İİƏŞ, Ümumi
şöbə

İstifadəçiləri
xəbərdar etmək,
Arxivləşdirmə

7.3.1

Yayım məhsullarının
buraxılışının idarə
edilməsi

Yayım məhsullarının
buraxılışlarının idarə
edilməsi

DSK-nın təhlil üzrə
iş planı, statistik
nəşrlərin kataloqu,
məcmuələrin və
statistik
məlumatların
buraxılış təqvimi,
nəşrlərin yayım
reyestri

DSK, SSŞ,
İİƏŞ

İstifadəçilərin
xəbərdar edilməsi

7.3.2

Yayım məhsullarının
arxivləşdirilməsi

İstehsal edilmiş və
yayım məhsullarının
arxivləşdirilməsi

Yayım məhsulları

DSK, SSŞ,
Ümumi şöbə

Arxivləşdirmə

DSK, SSŞ,
İİƏŞ

Protokollar,
hesabatlar, mətbuat
konfransları,
təşviqat materialları

7.2.5

7.3

7.4

Yayım məhsullarının
təşviqi

Yayım məhsullarının
fəal təşviqi

İstifadəçilərin
statistik məlumatlarla təmin
olunması barədə
onlayn sorğu,
istifadəçilərlə görüşlərə dair xidməti
məruzələr, iclasların protokolları,
hesabatlar
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№

Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

Giriş materialı

7.4.1

Yayım məhsulunun
istifadəsinin
qiymətləndirilməsi

7.4.2

7.5

7.5.1

Təchizatçı

Nəticə

İstifadəçi
məmnunluğunun
qiymətləndirilməsi

İstifadəçilərin
statistik
məlumatlarla təmin
olunması barədə
onlayn
sorğunun nəticələri

DSK, SSŞ,
İİƏŞ

İstifadəçilərlə
görüşlərə dair
xidməti məruzələr,
iclasların
protokolları, onlayn
sorğunun
nəticələrinə dair
hesabat

Yayım məhsullarının
müxtəlif vasitələrdən
istifadə etməklə
təşviqi

İstifadəçilərin
ehtiyaclarına
əsaslanmaqla
təşviqatların
aparılması, istifadəçi
məmnunluğunun təhlili

İstifadəçilərlə
görüşlərə dair
xidməti məruzələr,
iclasların
protokolları,
hesabatlar

DSK, SSŞ

Mətbuat
konfransları,
təşviqat materialları

İstifadəçi sorğularının
idarə edilməsi

Hamilə, doğan və zahı
qadınlara göstərilən
tibbi yardım, abortlar
və kontrasepsiya
statistikası üzrə daxil
olan sorğuların
cavablandırılması

Komitənin sədri və
ya sədrin
müavinlərinin
tapşırığı

DSK, SSŞ

Sorğuların
cavablandırılması

İstifadəçi sorğularının
baxılması və
cavablandırılması

Rəhbərliyin
tapşırığı,
daxil olan və
göndərilən sənədlər
və onların
qeydiyyatı kitabları,
elektron kargüzarlıq
sistemi

DSK, SSŞ

Sənədlərin
qeydiyyatı

İstifadəçi sorğularının
qeydiyyatı və
cavablandırılması

7-ci mərhələnin yekunu. Statistik məlumatlar yayımlandı

8

8.1

Qiymətləndirmə

Hamilə, doğanvə zahı
qadınlaragöstəriləntibb
iyardım, abortlarvə
kontrasepsiya üzrə
statistikprosesinqiymət
ləndirilməsi

Qiymətləndirməyə
dair materiallar, akt
və hesabatlar,
KİS-ə dair sənədlər

DSK, SSŞ,
KİEMŞ

Akt və hesabatlar,
təhlil və plan

Qiymətləndirmə üçün
məlumatların
toplanması

Hamilə, doğan və zahı
qadınlara göstərilən
tibbi yardım, abortlar
və kontrasepsiya üzrə
statistik prosesə dair
məlumatların
toplanması

Hesabatlar və
KİS-ə dair sənədlər

DSK, SSŞ,
KİEMŞ

Toplanmış
materiallar
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Prosesin adı,
fəaliyyət

№

8.1.1

8.2

8.2.1

İşin adı

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

Əvvəlki
altproseslərdə
qiymətləndirmə ilə
bağlı materialların
toplanması

Qiymətləndirmə ilə
bağlı materialların
toplanması və
qiymətləndirməyə
hazırlıq işləri

Hamilə, doğan və
zahı qadınlara
göstərilən tibbi
yardım, abortlar və
kontrasepsiya üzrə
statistik prosesin
əvvəlki mərhələləri
üzrə nəticələrlə
bağlı hesabatlar və
ya KİS-ə dair
sənədlər

DSK, SSŞ,
KİEMŞ

Toplanmış
materiallar

Qiymətləndirmənin
aparılması

Hamilə, doğan və zahı
qadınlara göstərilən
tibbi yardım, abortlar
və kontrasepsiya üzrə
statistik prosesə dair
qiymətləndirmənin
aparılması

Toplanmış
materiallar, KİS-ə
dair sənədlər

DSK, SSŞ,
KİEMŞ

Akt və hesabatlar

İstehsal prosesinin
qiymətləndirməsinin
aparılması

Hamilə, doğan və zahı
qadınlara göstərilən
tibbi yardım, abortlar
və kontrasepsiya üzrə
statistik istehsal
prosesinin təhlili və
qiymətləndirməsi

Keyfiyyət
məruzələri,
DESAP, şöbə üzrə
proseslərin idarə
olunması
standartları və
prosesin xəritəsi,
KİS SP-lər, KİS KV

DSK, SSŞ,
KİEMŞ

KİS-in daxili
auditlərinin
nəticələri üzrə
"Uyğunsulzluqlara
dair akt", Auditin
nəticələrinə dair
hesabat

Fəaliyyət planının
razılaşdırılması

Hamilə, doğan və zahı
qadınlara göstərilən
tibbi yardım, abortlar
və kontrasepsiya üzrə
statistik prosesə dair
razılaşdırılmış fəaliyyət
planının hazırlanması

Akt və hesabatlar

DSK, SSŞ,
KİEMŞ

Təhlil və plan

Fəaliyyətin
təkmilləşdirilməsi
üçün tövsiyələrin
verilməsi

Hamilə, doğan və zahı
qadınlara göstərilən
tibbi yardım, abortlar
və kontrasepsiya üzrə
statistik prosesə dair
fəaliyyət planına
salınacaq tövsiyələrin
toplanması

KİS-in daxili
auditlərinin
nəticələri üzrə
"Uyğunsulzluqlara
dair akt", Auditin
nəticələrinə dair
hesabat, Yoxlama
və nəzarət auditinin
nəticələrinə dair
hesabat

DSK, SSŞ,
KİEMŞ

Rəhbərlik
tərəfindən təhlil,
KİS-in illik fəaliyyət
planı

8.3

8.3.1

DSK
SN
ƏN

Dövlət Statistika Komitəsi
Səhiyyə Nazirliyi
Ədliyyə Nazirliyi

- 21 -

SSŞ
ÜST
KİEMŞ
İİƏŞ
İTŞ
BƏŞ
YSO
KİS

Sosial Statistika Şöbəsi
Ümumdünya səhiyyə təşkilatı
Keyfiyyətin idarə edilməsi və metaməlumatlar şöbəsi
İnformasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
İnformasiya texnologiyaları şöbəsi
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi
Yerli statistika orqanları
Keyfiyyətin idarə edilməsi sistemi
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